PONTOS DISCUTIDOS NA 2° REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO FORUM CATARINENSE DO LIVRO
E LEITURA – FCLL - DATA: 03.09.2013 - LOCAL: CENTRO INTEGRADO DE CULTURA FLORIANOPOLIS.
PRESENTES: Alzemi Machado, Amilcar Neves, Carolina Freitas, Carlos Holbein A. Menezes, Gláucia
Maindra, Mary Elizabeth Benedet Garcia, Eugenio Lacerda, Esni Soares de Silva, José Paulo Teixeira,
Sérgio Bello, Kátia Maria Costa.
- A reunião iniciou com a coordenação do Sr. José Paulo Teixeira do Instituto Bom de Ler/Parati,
recebendo
endo os novos integrantes do Fórum e apresentando o histórico do processo de construção do
FCLL;
- Foi frisada a importância de entendimento sobre o FCLL, como uma iniciativa em construção, com
tomada de decisões em conjunto, de forma participativa, considerando
consi
as peculiaridades, a pluralidade e
os diversos segmentos da área, um trabalho paciencioso e envolvente de todos os interessados;
- Previsão de institucionalização do FCLL é junho de 2014.
- Foi ressaltado que o Conselho Estadual de Cultura é a instância
inst
de validação do processo de construção
do Fórum Catarinense do Livro e da Leitura e do Plano Estadual do Livro e da Leitura, sendo que a
Câmara de Letras foi convidada para o acompanhamento e articulação.
- O Fórum terá três momentos estratégicos: Oficina
Oficina de trabalho para elaboração de planos do livro e
leitura; elaboração da minuta do plano estadual ,reunindo todos os setores envolvidos e encaminhamento
do documento para o Conselho Estadual de Cultura.
- Envolver a Secretaria Estadual de Educação e apoio para a construção dos planos municipais do livro e
leitura, será uma das ações deste Fórum;
- O escritor Amilcar Neves é o novo membro do CEC e integrante do FCLL;
- Foi apresentado o programa da oficina que será realizada nos dias 19 e 20 de setembro
setembr no CIC Fundação Catarinense de Cultura (Florianópolis);
- Confirmadas as presenças do Sr. Rogério Pereira - Biblioteca Publica do Paraná e Taiza Rauen PROLER. Aguardamos a confirmação dos palestrantes do MinC e Instituto Pró-Livro.
Pró Livro.
- Não haverá apoio
poio financeiro para a vinda dos participantes;
- O site para acesso às informações do Fórum está sendo construído e será apresentado na Oficina do dia
19 de setembro.
Encaminhamentos:
- A secretaria executiva do Fórum, com apoio da Diretoria de Difusão Artística da FCC, fará os convites
eletrônicos e as inscrições deverão ser confirmadas;
- A divulgação e participação na oficina será aberta a comunidade mas com foco no publico das áreas do
livro, leitura, literatura e bibliotecas.

